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tela multimídia

Auditório (black box - layout padrão)

Exposição permanente (história do frigorífico)

Antecâmara
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Aquário multiuso
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forro do aquário em placas de gesso acartonado, 
pintura em tinta acrílica na cor branca

pele de vidro fixa com vidro simples laminado 
e caixilharia com acabamento em pintura 
eletrostática na cor preta

estrutura do assoalho 
existente a manter

auditório black box com plataformas 
metálicas móveis (referência plataforma 
SC90® da Staging Concepts)

forro auditório em gesso com isolamento 
termo acústico em lã de vidro

paredes do aquário em 
drywall com placas de gesso 
acartonado, pintura em 
tinta acrílica na cor branco

guarda-corpo em estrutura 
metálica fixado na passarela 
conforme detalhe
h=110 cm

visibilidade da plateia: devido às condições de pé 
direito impostas pela pré existência, as poltronas na 
configuração padrão do auditório são intercaladas 
entre filas

perfil metálico 'I' tipo 03 
soldados aos perfis 'C'

perfil metálico 'C' tipo 02 preso à 
parede e às cordoalhas

viga metálica 'I' tipo 01 com pintura 
eletrostática na cor vermelha (referência 
‘dia feliz’, catálogo coral)

pilar/cordoalhas de aço

esquadrias de abrir existentes a 
manter, com lixamento e pintura 
na cor atual

na impossibilidade de visualizar a real situação 
das fundações da edificação, estipula-se que, 
conforme Posenato (1983), as fundações de 
exemplares da arquitetura da imigração italiana 
eram em pilares de pedra 

0,00

11

i=2%

rampa de acesso em concreto

brita média

tubo de drenagem

placas de concreto pré-fabricadas, 
com junta secas, 120x120 cm
ref.: braston, modelo fulgê leve
assentamento com argamassa 
colante

contrapiso em concreto

solo compactado

brita média

guia em concreto

piso existente (concreto liso) com 
tratamento para regulalização 
(eliminação de imperfeições)

aplicação de verniz transparente sobre 
piso existente. ref.: bautech transparente

fixação na parede de 
pedra com parafusos

contra verga em alvenaria

verga em arco de alvenaria

parede de pedra esp.: 60 
cm sem revestimento

guarda-corpo metálico com 
pintura vermelha h=110 cm

as informações em vermelho referem-se à nova arquitetura
as informações em azul referem-se à arquitetura existente

aboamento em alvenaria

0,00

substituição da telha existente por telha zipada 
com isolamento termo acústico
i=45% (conforme cobertura existente)
fixação na estrutura de madeira existente

manter materialidade das paredes existentes 
com tijolo e pedra aparentes

forro do aquário em placas de gesso 
acartonado, pintura em tinta acrílica na cor 
branca

paredes do aquário em drywall com placas de gesso 
acartonado, pintura em tinta acrílica na cor branco

pele com vidro fixa com vidro simples 
laminado e caixilharia com acabamento em 
pintura eletrostática na cor preta

estrutura do assoalho 
existente a manter

Sala 01 Sala 02 Sala 03

Auditório (black box - layout padrão)

painéis acústicos metálicos com pintura 
na cor vermelha (referência ‘dia feliz’, 
catálogo coral), com sistema de roldanas 
na parte superior, conforme detalhe

forro inclinado de gesso com 
isolamento em lã de vidro
fixação na estrutura existente do 
pavimento superior

estrutura metálica de 
reforço estrutural 
existente a manter

visibilidade da plateia: devido às condições 
de pé direito impostas pela pré existência, 
as poltronas na configuração padrão do 
auditório são intercaladas entre filas TESOURAS EXISTENTES A PRESERVAR

VIGAS METÁLICAS PROPOSTAS
ÁREA DE INFLUÊNCIA TIRANTES

tesouras existentes a preservar

vigas metálicas

pilares existentes (apoio 
das vigas)

pilares/cordoalhas de aço

h

b

roldana
trilho
pino de segurança

portão metálico com duas folhas 
metálicas e pintura eletrostática na 
cor vermelha (referência ‘dia feliz’, 
catálogo coral)

fixação na parede existente

acabamento metálico com pintura 
na cor vermelha (referência ‘dia 
feliz’, catálogo coral)

parede de pedra existente

pilar/cordoalha
guarda-corpo (h=110 cm)

suporte p/ fixação guarda-corpo

perfil metálico 'I' tipo 03 
soldados aos perfis 'C'

perfil metálico 'C' tipo 02 
preso à parede

piso chapa de aço e=2 cm

CORTE HH | ESCALA: 1 : 125

DETALHE 02 | ESCALA:  1 : 25

CORTE EE | ESCALA: 1 : 125

Vigas metálicas | ESCALA:  1 : 200

DETALHE 08 (ROLDANA) | ESCALA:  1 : 10 DETALHE 11 | ESCALA: 1 : 15

ADIÇÃO/SUBTRAÇÃO
A fim de adequear e subdividir os espaços existentes, algumas técnicas arquitetônicas de adi-
ção e subtração foram utilizadas:
• adição de “aquário” (espaço solto das paredes e da cobertura existentes) para atividades cul-
turais locais
• subtração do piso do foyer a fim de exibir a estrutura do 2º pavimento, criando amplitude e 
ressaltando a importância desse espaço

AUDITÓRIO/BLACKBOX

Considerando o caráter multiuso que os espaços deveriam ter, foi proposto 
auditório multiuso, com plataformas móveis.
• uso de plataformas móveis (liberdade ilimatada de layouts)
• permeabilidade visual
• integração com a área externa
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Na edificação considerada a principal do complexo por estar localizada mais próxima a Rua 
Bento Gonçalves (via arterial de maior movimento e ruídos), foi previsto atividades mais fre-
quentes do dia a dia. Dessa forma, ganha caráter de Centro Cultural, abrigando as atividades 
administrativas do complexo, além de salas para a orquestra, teatro e corais municipais; além 
da inserção de uma black box (auditório multiuso).

No segundo pavimento foram dispostas as 
salas dos grupos culturais, área para exposi-
ção permanente contando a história do Fri-
gorífico ‘A Sul Americana’, e área de apoio.
Nesta planta também é possível visualizar 
o foyer, seguindo a proposta do pé direito 
duplo. Foi proposta estrutura metálica com 
pintura em vermelho escuro para diferen-
ciar a edificação existente das alterações 
propostas. 

assoalho pavimento 
superior existente

estrutura do assoalho existente

estrutura metálica existente
(posterior ao fechamento do 
frigorífico)

forro inclinado (espelhos refletores)
termo acústico proposto

plataformas móveis

painéis para controle de 
iluminação e acústica 

propostos
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